
RELATÓRIO Nº : 201108954

MUNICÍPIO - UF : Porto Alegre - RS

UCI EXECUTORA : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE AUDITADA : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PROCESSO Nº : 23110.001799/2011-71

EXERCÍCIO : 2010

TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO

Senhor Chefe da CGU-Regional/RS, 

Em atendimento à  determinação contida  nas Ordens de  Serviço n.° 201108954 e  201108989, e
consoante  o  estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.°  01,  de
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas
apresentado  pela  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PELOTAS  e  HOSPITAL
ESCOLA DE PELOTAS.

I - INTRODUÇÃO

2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 04/04/2011 a 15/04/2011, por
meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e
a partir da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às
normas  de  auditoria  aplicáveis  ao  Serviço  Público  Federal.  Nenhuma  restrição  foi  imposta  à
realização dos exames. Não foram realizadas as análises previstas no item 13, Parte A – Conteúdo
Geral, Anexo III da Decisão Normativa TCU nº 110/2010 (avaliação objetiva da posição patrimonial
e financeira da entidade, ressaltando os aspectos de confiabilidade das informações e a aderência às
normas  em  vigor),  conforme  orientação  contida  no  Ofício  TCU/ADPLAN  nº  01/2011,  de
13/01/2011.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS
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II – RESULTADOS DOS TRABALHOS

3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–107/2010 e 110/2010, tendo
sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria conduzidos junto à Unidade, providências que
estão tratadas em item específico deste relatório de auditoria.

4.  Em acordo com o que estabelece o Anexo III  da  DN-TCU-110/2010, e  em face dos exames
realizados, efetuamos as seguintes análises:
 

4.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

As  tabelas  a  seguir  descrevem  o  atingimento  de  metas  da  Universidade  para  os  principais
programas/ações  que  a  mesma  executou  em  2010.  O  somatório  das  ações  descritas  abaixo
correspondem, respectivamente, a 66% e 54,90% de todos os recursos executados pela UFPel e seu
Hospital Escola no exercício:

154047 – Fundação Universidade Federal de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

4002 – Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 2200 alunos
assistidos

2176 alunos
assistidos

99 Não se aplica Não se aplica

Financeira R$
5.396.587,46

R$
4.431.216,32

74 Observação 01   Não informado
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Observação 01: O gestor  justificou a  ocorrência  da  diferença  entre  a  meta  financeira  prevista  e
executada da seguinte maneira: “Há uma divergência entre os sistemas do SIMEC, SIAFI e SIAFI
Gerencial. Conforme contato realizado com o MEC/SPO, os sistemas paralelos ainda estão em fase
de implantação e melhoramento”.

154047 – Fundação Universidade Federal de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

4004 – Serviços da comunidade por meio da Extensão Universitária

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 1.022.622
pessoas

1.011.377

pessoas

99

Não se aplica Não se aplica

Financeira R$ 286.999,40 R$
203.024,26

71  Observação 02   Não informado

Observação 02: O gestor  justificou a  ocorrência  da  diferença  entre  a  meta  financeira  prevista  e
executada da seguinte maneira: “Há uma divergência entre os sistemas do SIMEC, SIAFI e SIAFI
Gerencial. Conforme contato realizado com o MEC/SPO, os sistemas paralelos ainda estão em fase
de implantação e melhoramento”.
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154047 – Fundação Universidade Federal de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

4008 - Acervo Bibliográfico destinado às Ifes e Hospitais de Ensino

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 173.000
volumes

179.000
volumes

103

Não se aplica Não se aplica

Financeira R$ 286.999,40 R$
203.024,26

71 Observação 03 Não informado

Observação 03: O gestor  justificou a  ocorrência  da  diferença  entre  a  meta  financeira  prevista  e
executada da seguinte maneira: “Há uma divergência entre os sistemas do SIMEC, SIAFI e SIAFI
Gerencial. Conforme contato realizado com o MEC/SPO, os sistemas paralelos ainda estão em fase
de implantação e melhoramento”.

154047 – Fundação Universidade Federal de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

4009 – Funcionamento dos cursos de graduação
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Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 12.000 12.426 104

Não se aplica Não se
aplicaFinanceira R$

190.537.542,20
R$

189.362.634,66
99

154047 – Fundação Universidade Federal de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

11BA – REUNI – Readequação da Infra-estrutura UFpel

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 4200 vagas 4064 vagas 97 Não se aplica Não se aplica

Financeira R$
12.342.427,16

R$
8.117.756,96

66 O  gestor
justifica  que
houve  erro  de
digitação  no
valor

Conforme
informação  do
gestor,  haverá
correção  do
valor previsto
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154047 – Fundação Universidade Federal de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

9HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para custeio do regime de
Previdência dos servidores públicos federais.

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 31.826.706,00 31.826.706,00 100 Não se aplica

Não se aplica
Financeira S/informação S/informação - A meta 

financeira não
foi entregue

pela
Pró-Reitoria de

Graduação

As  tabelas  a  seguir  descrevem o  atingimento  de  metas  do  Hospital  Escola  para  os  principais
programas/ações que o mesmo executou em 2010.

154145 – Hospital Escola de Pelotas
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1073 – Brasil Universitário

4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física 1 Unidade
mantida

1 Unidade
mantida

100
Não se aplica Não se aplica

Financeira R$
23.578.200,58

R$
23.530.224,88

99,8

154145 – Hospital Escola de Pelotas

1073 – Brasil Universitário

09HB – Contribuição da União para o custeio de Previdência dos Servidores Públicos

Meta Previsão Execução Execução/
Previsão

(%)

Atos e Fatos
que

prejudicaram o
desempenho

Providências
adotadas

Física - - -
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Não se aplica Não se aplica
Financeira R$

4.408.891,18
R$

4.408.891,18 100

Quanto à meta da Ação 9HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para custeio
do regime de Previdência dos servidores públicos federais, a Unidade limitou-se a informar que o
não pode avaliar o atingimento da meta física, por não ter sido entregue pela PRG (Pró-Reitoria de
Graduação).

O desempenho de  metas da  Universidade  e  seu Hospital Universitário  com respeito aos demais
programas e ações executados estão registrados no Relatório de Gestão 2010.

Do  descrito  acima,  conclui-se  que  a  Universidade  atingiu  ou  superou  as  metas  previstas  para
execução  em  quatro  programas/ações  e  o  Hospital  Universitário  atingiu  ou  superou  as  metas
previstas para execução em dois programas/ações.

4.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ
A Universidade registrou no Processo de Contas indicadores estabelecidos na Decisão Normativa
TCU nº 408/2002 e modificações posteriores, sobre os quais não cabe avaliação de sua composição.
Para estes indicadores, foram estabelecidos comparativos com os 5 exercícios anteriores.

A Unidade não definiu indicadores institucionais (próprios) que possibilitassem auxílio à tomada de
decisões gerenciais. Tal situação é recorrente quanto aos indicadores do  Hospital Escola.

Há, portanto,  necessidade de criação de  indicadores desenvolvidos pela  FUFPEL, para  que  seja
possível,  quanto  aos  aspectos  da  utilidade  e  mensurabilidade,  medir  os  produtos,  serviços  e 
resultados alcançados pela gestão no exercício tanto para a Universidade quanto para seu Hospital
Escola.

4.3 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
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O  sistema  de  controle  interno  da  FUFPEL  e  seu  Hospital  Escola  apresentam  as  seguintes 
características:

Aspectos de ambiente de controle: Em decorrência  da análise do preenchimento do questionário
presente no item 9 do Relatório de Gestão 2010, a Unidade considera o seu ambiente de controle, no
geral, adequado.

Todavia,  durante  auditoria  na  Universidade,  foram  observadas  falhas  na  estrutura  de  controle
interno, dentre as principais destacamos as que contribuíram para ocorrência de falhas na gestão de
Bens Imóveis, a falta de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental e problemas na gestão dos
convênios e nos processos de licitação.

Avaliação de riscos: Em decorrência da análise do preenchimento do questionário presente no item 9
do Relatório de Gestão 2010, a Unidade considera parcialmente adequada a sua avaliação de riscos.

Todavia,  a  equipe  de  auditoria  identificou  que  a  rotina  de  análise  das prestações de  contas  da
Unidade  é  inadequada.  A Universidade  informa  que  em  relação  às  prestações  de  contas  dos
convênios está iniciando um processo de análise, para posterior encaminhamento para as devidas
aprovações ou não dos convênios executados pelas Fundações de  Apoio.  Informa, ainda,  que  a
administração  superior  da  UFPEL  está  providenciando  reposição  de  pessoal  para  suprir  às
necessidades, assim como, em relação a equipamentos.

A equipe de auditoria não identificou fato que conduzisse a entendimento diverso. Procedimento de
controle:  Em decorrência  da  análise  do  preenchimento  do  questionário  presente  no  item 9  do
Relatório de Gestão 2010, a Unidade considera os seus procedimentos de controle adequados.

Informação e comunicação: Em decorrência da análise do preenchimento do questionário presente
no item 9 do Relatório de Gestão 2010, a Unidade considera adequados seus sistemas de informação
e comunicação. Todavia verificou-se a falta de tratamento das informações de compras da unidade
para se avaliar a adoção de políticas de sustentabilidade ambiental.

Verificamos,  também,  falhas de  controle  e  comunicação  dentro  do  âmbito  da  Universidade,  em
relação  à  quantificação  das  metas  físicas,  tais  como  “Universidade  Aberta  à  distância”  e
“Contribuição da União para o custeio de Previdência dos Servidores Públicos”, tendo em vista que
a Unidade limitou-se a informar que não pode avaliar o atingimento destas metas, por não ter sido
entregue  pela  PRG  (Pró-Reitoria  de  Graduação),  não  informando  providências  quanto  a  essa
ocorrência.

Monitoramento: Em decorrência da análise do preenchimento do questionário presente no item 9 do
Relatório de Gestão 2010, a Unidade considera adequado seu sistema de monitoramento. Todavia
não  foram identificados trabalhos  de  monitoramento  dos  processos  vinculados às  atividades  da
FUFPEL e também da auditoria interna , que ainda não realizou procedimentos de monitoramento
em relação às atividades da Universidade.
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Ainda, em relação aos controles internos administrativos, foram identificadas as seguintes falhas:

a) Falta de atualização das informações dos Bens Imóveis no SPIUnet;

b) Falta de inserção de informações referentes a oito contratos no SIASG;

c) Ausência de de controle informatizado ou manual que permita registrar a entrega tempestiva das
declarações de bens e rendas ou das autorizações para acesso eletrônico às declarações no site da
Receita  Federal,  permitida  pela  Portaria  Interministerial  MP/CGU nº  298/2007,  evidenciando o
descumprimento parcial da Lei 8.730/93.

4.4 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

Em 2010, a FUFPEL realizou as transferências a seguir:

Quantidade transferências
no exercício

Montante % Quantidade
auditada

% Valor auditado

05 R$ 1.276.034,62 40 20,26

 
Identificamos  que  a  rotina  de  análise  das  prestações  de  contas  da  Unidade  é  inadequada.  A
Universidade informa que  em relação às prestações de  contas dos convênios  está  iniciando um
processo  de  análise,  para  posterior  encaminhamento  para  as  devidas  aprovações  ou  não  dos
convênios executados pelas Fundações de Apoio. Informa, ainda, que a administração superior da
UFPEL está  providenciando  reposição  de  pessoal para  suprir  às  necessidades,  assim como,  em
relação a equipamentos.     
Por  meio  de  análise  efetuada  acerca  de  convênios  firmados  pela  FUFPEL,  constatamos falhas
relativas à formalização, execução e à prestação de contas de convênios, sumarizado a seguir:
a) Falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio.
b) Não atendimento às exigências dos artigos 11 e 25 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000.
b) Repasse de recursos para Fundação de Apoio Universitário (FAU) para a  prestação de serviços 
contínuos com  vistas  ao  atendimento  de   necessidades permanentes da Instituição.
c) Ausência de sistemática formal de aviso e  de cobrança das prestações de contas de convênios
firmados com Fundações.
d) Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de Apoio.
e) Atuação ineficiente, insuficiente  e  intempestiva da UJ na análise  das prestações de contas de
transferências voluntárias apresentadas.

4.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ
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A tabela  (despesas  liquidadas  por  modalidade  de  licitação  -  FUFPEL)  a  seguir  discrimina,
sinteticamente,  como  a  FUFPEL fundamentou  a  execução  de  recursos  com fulcro  na  Lei  nº
8.666/1993. Não foi considerada, nessa análise, despesas com pessoal.

Tipo de Aquisição de

bens/serviços

Valor no exercício % Valor sobre total Montante analisado % recursos

analisados

Dispensa R$ 11.302.430,32 25,44 R$ 1.538.407,69 3,46

Inexigibilidade R$ 3.557.253,81 8,00 R$ 67.154,10 0,15

Convite R$ 12.400,00 0,02 R$ 0,00 0,00

Tomada de Preços R$ 2.433.499,14 5,47 R$ 890.246,27 2,00

Concorrência R$ 2.887.751,38 6,50 R$ 1.410.923,90 3,17

Pregão R$ 24.236.376,63 54,57 R$ 901.327,08 2,02

Total R$ 44.429.711,28 100,00 R$ 4.808.059,04 10,8

Da  mesma  forma,  segue  tabela  (despesas  liquidadas  por  modalidade  de  licitação  –  HU)
discriminando como o Hospital Universitário de Pelotas fundamentou a execução de recursos com
fulcro na Lei nº 8.666/1993. Não foram consideradas, nessa análise, despesas com pessoal.

Destacamos, que no ano de 2010, foram realizados somente processos licitatórios na modalidade
Pregão.

Tipo de

Aquisição de

bens/serviços

Valor no Exercício % Valor sobre o

total

Montante analisado % Recursos

analisados

Pregão R$ 2.330.723,29 100,00 R$ 447.925,16 19,21
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Total R$ 2.330.723,29 100,00 R$ 447.925,16 19,21

A tabela  (Relação  de  certames  analisados)  a  seguir  discrimina,  analiticamente,  os  processos
licitatórios, dispensas e inexigibilidade de licitação efetuados pela FUFPEL e analisados pela equipe
de auditoria nos aspectos elencados nas respectivas colunas.

Número da Licitação Contratada e seu CNPJ

Valor da

Licitação

Liquidado em

2010 (R$)

Oportunidade e

Conveniência do

motivo da

Licitação

Modalidade da

Licitação

Fundamento da

dispensa

Fundamento da

inexigibilidade

TP n°

02/2009

LOKI ENGENHARIA LTDA

-

08.760.781/0001-24

449.523,08 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

TP n°

36/2009

CONTTEX ENGENHARIA

E DISTRIBUIDORA LTDA

04.820.340/001-99
440.723,19 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

021/2010

CONSTRUTEC MS

CONSTRUTORA LTDA -

ME

08.489.244/0001-91

318.047,95 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

111/2010

Uniport Empreendimentos Ltda

–J 01.613.187/0001-61
14950 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

021/2010

MONET

CONCESSIONARIA DE

VEICULOS

07.192.747/0001-38

SUPERAUTO COMERCIO

DE VEICULOS LTDA

88.632.369/0001-68

175.410,00 Inadequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

117/2010

MALHAS SUL COMERCIO

E INDUSTRIA DE

CONFECCOES LTDA EPP

05.768.474/0001-00

10.520,00 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica
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Número da Licitação Contratada e seu CNPJ

Valor da

Licitação

Liquidado em

2010 (R$)

Oportunidade e

Conveniência do

motivo da

Licitação

Modalidade da

Licitação

Fundamento da

dispensa

Fundamento da

inexigibilidade

Pregão n°

032/2010

FARIA & NUNES LTDA

02.116.344/0001-96
120.000,00 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

004/2010
Diversos 84.799,13 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

073/2010

ATEM e REMER

ASSESSORIA E

CONSULTORIA DE

PROPRIEDADE IN

07.336.918/0001-55

177.600,00 Inadequada Devida Não se aplica Não se aplica

Concorrência 06/2009

AZEVEDO SCHONHOFEN

CONSTRUTORA LTDA

92.294.115/0001-54

1.007.923,90 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Concorrência

n° 11/2009

HANA ENGENHARIA

LTDA

04.307.631/0001-09

403.000,00 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Dispensa n°

02/2003

ANA CRISTINA ALVES CE

373.597.380-91
322.130,90 Inadequada Devida Indevida Não se aplica

Dispensa

s/n°

FUNDACAO DE APOIO

UNIVERSITARIO

89.876.114/0001-03

0 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n°

315/2009

VIGIFORTE SERVICOS DE

VIGILANCIA LTDA - EPP

07.592.759/0001-50

335.443,23 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n°

84/2009

R.S. BRASIL COMERCIAL

LTDA

01.005.844/0001-98

11.700,00 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n° 168/2010

INSTITUTO

EDUCACIONAL LUIZ DE

-CAMOES LTDA

05.960.902/0001-93

413.864,52 adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n° 9002/2010

BIMED BRASIL

DISTRIBUIDORA

LTDA.-ME.

08.600.621/0001-18

14.070,62 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n°

90013/2010
Diversos 11.201,42 Adequada Devida Devida Não se aplica
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Número da Licitação Contratada e seu CNPJ

Valor da

Licitação

Liquidado em

2010 (R$)

Oportunidade e

Conveniência do

motivo da

Licitação

Modalidade da

Licitação

Fundamento da

dispensa

Fundamento da

inexigibilidade

Dispensa n° CP

060/2009

EDGAR RIBEIRO

MARTINS NETTO

242.570.100-10

308.000,00 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n°

403/2010

FIORAVANTE JAEKEL

DOS SANTOS

336.624.440-20

12.350,00 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n°

90016/2010

FIRENZE INFORMATICA

LTDA

070.105.250-001-57

30.849,00 Adequada Devida Devida Não se aplica

Dispensa n°

90020/2010
Diversos 52.496,00 Adequada Devida Devida Não se aplica

Pregão

061/2010

TBW IMPORTADORA

LTDA 02.236.059/0001-09

.

26.300,00 Adequada Devida Devida Não se aplica

Pregão n°

017/2010

MICROSCOPIA

COMERCIO,

REPRESENTACOES E

SERVICOS LTDA.

04.131.039/0001-07

21.119,10 Adequada Devida Não se aplica Devida

Inexigibilidade

n° 246/2010

SORVASUL -

ASSISTENCIA TECNICA

LABORATORIAL LTDA

08.829.482/0001-07

2.565,00 Adequada Devida Não se aplica Devida

Inexigibilidade

s/n°

FUNDACAO SIMON

BOLIVAR

01.523.915/0001-44

43.470,00 Adequada Devida Não se aplica Devida

A tabela  (Relação  de  certames  analisados)  a  seguir  discrimina,  analiticamente,  os  processos
licitatórios,  dispensas e  inexigibilidade  de  licitação  efetuados pelo  Hospital Escola  de  Pelotas e
analisados pela equipe de auditoria nos aspectos elencados nas respectivas colunas.

Número

da

Contratada e seu

CNPJ

Valor da

Licitação

Oportunidade e

Conveniência

Modalidade

da Licitação

Fundamento

da dispensa

Fundamento da

inexigibilidade
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Licitação Liquidado

em 2010

(R$)

do motivo da

Licitação

Pregão n°

125/2010

INOVATIS POA

COMERCIAL

LTDA

05.341.790/0001-92

103.602,00 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

04/2010

Diversos 31.190,53 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão

n°

017/2010

Diversos 38.351,83 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Pregão n°

061/2010

Diversos 274.780,80 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

Por intermédio da análise efetuada acerca de licitações, as principais falhas na aplicação da Lei nº
8.666/1993, foram:
a) Falhas na condução de processos de dispensa de licitação.
b) Fracionamento de despesas, implicando a não realização de procedimento  licitatório.
c)  Contrato  de  locação  de  imóvel,  realizado  pela  Universidade,  na  qual  figura,  como  parte
interessada, servidora da FUFPEL.
d) Falhas na compra de veículo por meio de Pregão Eletrônico.
e)  Contratação  de  serviços  com  fundamentação  insuficiente  para  quantidade  e  especificação
contratadas.

4.6 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

O quantitativo de servidores da  UFPEL e  HE, em 31/12/2010, está  reproduzido no quadro que
segue:

15 de 22



UNIVERSIDADE

Docentes 1.040

Técnico-administrativos 1.214

HOSPITAL ESCOLA

Médicos 69

Enfermeiros 37

Demais profissionais da saúde 198

Professores -

Técnico-administrativos 5

Demais categorias 18

Na Análise Crítica da Gestão de Recursos Humanos na UFPEL, item 5.7 do Relatório de Gestão, a
Universidade não se manifestou quanto à suficiência da força de trabalho. Informou apenas que “O
Programa de Dimensionamento das Necessidades de Pessoal está em fase de aprovação na UFPEL.
Quando de sua implantação, que esperamos aconteça em médio prazo, teremos condições de melhor
avaliar,  quantitativa  e  qualitativamente,  as  necessidades de  pessoal para  composição  do  quadro
efetivo.  Todavia,  face  à  expansão  universitária,  continuamos  apontando  para  a  urgência  da
renovação do quadro próprio, através da  realização de concursos públicos para o provimento de
vagas,  uma  vez  que  a  terceirização  da  força  de  trabalho  implica  necessariamente  em  maior
rotatividade, o que acaba por onerar a instituição e os cofres públicos”.

Depreende-se da manifestação do gestor que  não há no âmbito da Unidade, estudo referente a atual
força  de trabalho e as necessidades para composição de quadro.
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Realizamos análises sobre a folha de pagamento conforme discriminado no quadro a seguir:

Ocorrência Quantidade de

servidores

analisados

Quantidade de

servidores

confirmados na

ocorrência

Servidores ativos e instituidores de pensão investidos em outros vínculos 01 00

Servidores que percebem os adicionais de periculosidade e de

insalubridade

05 02

Servidores que recebem auxílio-transporte em valor superior a R$ 500,00 03 00

Servidores detentores do cargo de Professor Titular 04 00

Servidores que estão percebendo o abono de permanência 07 00

Servidores cedidos e requisitados 03 00

Servidores com idade igual ou superior a 70 anos na situação de ativo

permanente

02 00

Servidores com ocorrência no SIAPE de aposentadoria proporcional

recebendo proventos integrais

02 02

Servidores que percebem auxílio-alimentação com valores divergentes

daqueles estabelecidos pelo MP

22 22
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As principais falhas na área de Recursos Humanos, em decorrência da aplicação dos procedimentos
de análise da folha de pagamento, demonstradas no quadro anterior foram:

a) Servidores que percebem adicional de periculosidade ou insalubridade baseados em laudo emitido
por empresa que não faz parte do rol de autoridades competentes para emissão dos mesmos;

b) Divergência entre os valores registrados nas declarações para fins de Auxílio-Transporte e aqueles
efetivamente registrados no SIAPE;

c)  Servidores indevidamente registrados no SIAPE com a ocorrência de aposentadoria proporcional
que recebem proventos integrais.

4.7 Avaliação do Cumprimento pela UJ das Recomendações do TCU e do Controle Interno

A Universidade registrou no item 15.1 do Relatório de Gestão informações sobre as Deliberações do
TCU  atendidas  no  exercício,  relacionando  as  seguintes  determinações,  com  as  providências
adotadas: Acórdão 0723/2010 – Plenário, Acórdão 0892/2010 – Plenário, Acórdão 2896/2010 – 2ª
Câmara e 2411/2010 – 2ª Câmara
Verificamos que  o Acórdão 7954/2010 – 1ª Câmara,  que  contém determinações à  UFPEL e  ao
Hospital Escola,  não  foi relacionado pela  Unidade.  Entretanto,  constatamos o  cumprimento das
determinações nele contidas.
Em relação ao Acórdão 2896/2010 – 2ª Câmara,  referente a irregularidades em contrato firmado
com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas para exploração do espaço de hemodiálise, embora a
FUFPEL tenha  incluído  o  acórdão  no  quadro  de  determinações  atendidas,  verificou-se  que  as
providências  adotadas  não  foram  suficientes  para  considerar  atendidas  as  determinações  do
Tribunal. Tal acórdão deveria ter sido informado no item 15.2 “SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES
DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO”.  Na  2ª
parte deste relatório, encontra-se registrada informação relacionada a este assunto.
Para  as demais determinações,  dentro  do  escopo do  presente  trabalho,  não  foram identificadas
situações de descumprimento.

Quanto à atuação da CGU, após análise dos Planos de Providências nºs 243926 e 224848, referente
aos apontamentos da Gestão 2009 e 2008, respectivamente, e levando em consideração a execução 
deste  trabalho,  restam  pendentes  de  atendimento,  com  destaque  aos  seguintes  itens:
descumprimento  de  prazos  na  condução  dos  processos  disciplinares;  repasse  de  recursos  para
Fundação de Apoio Universitário (FAU) para a  prestação de serviços; impropriedades  em processo
de  prestação de  contas de  convênio firmado  com a  Fundação Simon Bolívar;  manutenção  de 
contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a  realização de objeto de caráter genérico,
continuado e  permanente;  realização  de  despesas sem respaldo  em termo de  convênio  vigente;
morosidade  na  apreciação  das  prestações  de  contas  de  convênios  firmados com fundações de
apoio e fracionamento de despesas e  contrato  de  locação  de imóvel, realizado pela Universidade,
na qual  figura, como parte interessada, servidora da FUFPEL.

Quanto à  atuação da  CGU, após análise  da  recomendação do Plano de Providência  n° 243985,
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referente aos apontamentos da Gestão 2009 do Hospital Escola, identificamos que a recomendação
foi atendida.

4.8 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Não foram verificadas ocorrências , tanto para a Universidade, quanto para o Hospital Universitário,
de passivos sem a consequente previsão orçamentária de créditos ou recursos no exercício de 2010.

4.9 Avaliação da Conformidade da Inscrição de Restos a Pagar

O quadro abaixo reproduz os valores inscritos em Restos a  Pagar  pela  UFPEL e  HE em 2010,
obtidos em consulta ao SIAFI Gerencial.

Restos a Pagar
inscritos em 2010 (A)

Restos a Pagar
analisados (B)

Percentual analisado
(B) / (A)

% de PR com
inconsistência

R$ 21.370.244,82 R$ 1.784.529,56 8,35% 0

Não houve análise de restos a pagar inscritos no ano de 2010 no âmbito do Hospital Escola.

Não foram verificadas inconsistências com relação aos restos a pagar inscritos em 2010.

4.10 Avaliação dos Critérios - Chamamento Público

A Unidade  possui  cinco  convênios  no  SICONV.  Em nenhum deles  foi  realizado  chamamento
público.  Tal situação  não  constitui inobservância  à  Portaria  Interministerial  MPOG/MF/CGU nº
127/2008, pois a realização de chamamento público é facultativa.

O Hospital Escola  de  Pelotas não realizou termos de  convênio  no  ano de  2010,  não  havendo,
portanto, chamamento público.
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4.11 Avaliação de Contratos e Convênios - SIASG/SICONV

A FUFPEL deixou de inserir informações referentes a oito contratos no SIASG,  justificando que o
SIASG recusou a inserção das informações referentes aos contratos,  impossibilitando o registro dos
mesmos. Além disto, verificou-se que a unidade deixou de atualizar no Sistema SIASG os valores,
referentes a oito contratos vigentes na unidade no exercício de 2010.

4.12 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Verificou-se que a unidade não dispõe de controle informatizado ou manual que permita registrar a
entrega tempestiva das declarações de bens e rendas ou das autorizações para acesso eletrônico às
declarações  no  site  da  Receita  Federal,  permitida  pela  Portaria  Interministerial  MP/CGU nº
298/2007, evidenciando o descumprimento parcial da Lei 8.730/93.

Durante a auditoria, a equipe da CGU constatou que 83,33%  das  declarações de bens e rendas (ou
formulário de  autorização de acesso) referem-se  a  servidores que exerceram cargo, emprego ou
função pública na Universidade.

4.13 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

A  UFPEL  e  o  Hospital  Escola  da  UFPEL  não  adotam,  institucionalmente,  critérios  de
sustentabilidade ambiental, principalmente em relação aos processos de  aquisição, pois considera
que desta forma  estaria contrariando o princípio da segregação de funções.

A Universidade  informa,  entretanto,  que  está  aguardando  orientação  do  setor  competente  no
sentido de normatizar  as  orientação  para  aquisições  de  bens  e  serviços.  Informa, ainda,  que  a
CPL/UFPEL  encaminhará  documento  à  Coordenadoria  de  Gestão  Ambiental,  solicitando  tais
orientações.

Quanto ao aspecto de economia, nas obras atuais, a Universidade informa que está realizando um
sistema de implementação e racionalização em relação ao aproveitamento de energias. Cita, como 
exemplo, a obra do Campus Porto, que possui cobertura com lanternins que possibilita a utilização
de luz natural economizando luz elétrica. Diz ainda que em relação à facilidade de manutenção, nas
instalações elétricas,  os circuitos são conduzidos por  eletrocalhas e  eletrodutos aparentes o  que
favorece  a  ampliação  e  manutenção  sem  causar  interferências  na  edificação.  O  sistema  de
instalações aparente também está sendo implantado para Projetos e Execução, de Lógica, Telefonia
e Hidrossanitário, em obras novas que serão futuramente licitadas.
A Unidade informa, também, que está implantando sistema de reaproveitamento de águas pluviais
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através de cisternas, que ocasionará diminuição de consumo de água potável.
A Universidade descreve a forma pela qual é realizada a separação dos resíduos sólidos, ou seja, por
dois tipos de coletores, orgânico e reciclável. Há ainda lixeiras para o descarte de papéis. Os resíduos
considerados  perigosos  gerados  por  laboratórios  são  encaminhados  à  empresa  especializada
contratada.
Ainda, conforme informação da FUFPEL,  será realizada capacitação de servidores em educação
ambiental, além de realização de  fóruns com o intuito de realizar o debate acerca do tema.

Em relação ao Hospital Escola, a Unidade adota critérios de sustentabilidade ambiental na separação
de resíduos.

4.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

A tabela  a  seguir  sumariza  a  quantidade  de  bens  imóveis  relacionados  pela  FUFPEL em seu
inventário:

Localização

QUANTIDADE TOTAL DE IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ

2009 - FUFPEL 2010 - FUFPEL

Brasil 24 25

Exterior 0 0

A FUFPEL  não  está  atualizando  as  informações  dos  Bens  Imóveis  no  SPIUnet  e  não  está
monitorando as ações de manutenção preventivas e corretivas efetuadas sobre os mesmos de forma
centralizada.  Conforme informação da Universidade, as avaliações dos imóveis são realizadas de
dois em dois anos.

Não foram apresentadas as informações referentes ao Hospital Universitário de  Pelotas,  pois os
imóveis utilizados pelo hospital constam no SIAFI e no SPIUnet associados à Universidade.
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4.15 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

No que concerne à área de Tecnologia da Informação (TI), constatamos inconsistências relativas ao
planejamento  estratégico,  ao  funcionamento  do  comitê  diretivo,  à  formalização  da  política  de
segurança  da  informação  e  à  rotina  para  avaliação  da  compatibilidade  dos  recursos  com  as
necessidades da Unidade.

Quanto  ao  corpo  técnico  da  área  de  TI,  destacamos  a  inexistência  de  recursos  humanos 
terceirizados, fator favorável ao fortalecimento do conhecimento organizacional.
A Unidade desenvolve internamente suas próprias soluções de TI.

4.16 Conteúdo Específico

A FUFPEL  apresenta na página 128 do Processo de Contas os indicadores sugeridos pelo TCU,
conforme Decisão n° 408/2002 - TCU.
Contudo, não foi identificada a elaboração de análises sobre os dados (indicadores e componentes),
consideradas as séries históricas a partir do exercício de 2006, conforme recomendado no Acórdão
TCU nº 1043/2006 - Plenário.

Da mesma forma, a Unidade apresentou na página 64 do Processo de Contas relação de projetos
desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994.

A relação contém 05 convênios firmados com a  Fundação Simon Bolivar,  que  no ano de  2010
estavam vigentes, cujos objetos são execuções de projetos.

5. Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

III - CONCLUSÃO

Tendo  sido  abordados  os  pontos  requeridos  pela  legislação  aplicável,  submetemos  o  presente
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de
Auditoria.

NOME CARGO ASSINATURA
MARA LUCIA BUFFON AFC ____________________
MARCELO ARAUJO AFC ____________________

 

Porto Alegre/RS, 5 de julho de 2011.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

RELATÓRIO Nº : 201108954

MUNICÍPIO - UF : Pelotas - RS

UCI EXECUTORA : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE AUDITADA : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PROCESSO Nº : 23110.001799/2011-71

EXERCÍCIO : 2010

TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO

1 CONTROLES DA GESTÃO
1.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS
1.1.1  ASSUNTO - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

1.1.1.1  INFORMAÇÃO:  (32)

FATO:

A tabela a seguir descreve a situação de atendimento aos itens do Relatório de Auditoria referente à
gestão da FUFPEL  no decorrer do exercício 2010:

N° Relatório de

Auditoria de

Contas

Item do Relatório Situação atual das
recomendações

Item específico da 2ª
parte do

Relatório

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

2ª PARTE
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224848

1.1.10.1 - Falta de
comprovação de
recolhimento de
garantia prevista
em contrato.

Pendente de Atendimento,
sem impacto na gestão

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.6.1  -
Inexistência  de
cadastramento  de
atos de  concessão
de benefícios no

Sistema SISAC

Pendente  de  Atendimento,
sem impacto na gestão

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

2.3.1.1  -
Descumprimento
de  prazos  na
condução  dos
processos
disciplinares.

001-  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.6.3  -
Inexistência  de
regulamentação
quanto  à
participação  de
servidores  em
atividades
esporádicas  em
projetos  com
fundações  de
apoio.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.
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243926

1.1.6.6  -  Repasse
de  recursos  para
Fundação  de
Apoio
Universitário
(FAU)  para  a
prestação  de
serviços contínuos
com  vistas  ao
atendimento  de
necessidades
permanentes  da
Instituição.

001  –  Pendente  de
atendimento, sem impacto na
gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.6.5  -
Impropriedades
em  processo  de
prestação  de
contas  de
convênio  firmado
com  a  Fundação
Simon Bolívar.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

003  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

004  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

005  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

2.2.1.5-
Impropriedades
em  processos  de

005  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
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243926

pagamentos  de
despesas  de
exercícios

anteriores.

Permanente.

243926

1.1.2.1
Manutenção  de
contratação
indevida  de
Fundação  de
Apoio  para  a
realização  de
objeto  de  caráter
genérico,
continuado  e
permanente.

001  –  Pendente  de
atendimento, sem impacto na
gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente

243926

1.1.6.3  -
Realização  de
despesas  sem
respaldo em termo
de  convênio
vigente.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.6.4
Morosidade  na
apreciação  das
prestações  de
contas  de
convênios
firmados  com
fundações  de
apoio.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  com  impacto
na egestão

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.
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243926

2.2.1.4  -
Participação  de
servidor  na
gerência  ou
administração  de
sociedade privada.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

2.2.1.3  -  Não
localização  de
processos  de
provimento  do
cargo de Professor
Titular  por  parte
da UFPEL.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.6.2  -
Pendências  de
apresentação  de
Processos  de
Prestação  de
contas  por  parte
de  Fundações  de
Apoio à UFPel.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.5.6  -
Prorrogação
"retroativa"  de
Contrato  ou
Convênio.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.
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243926

1.1.5.7  -
Impropriedades na
formalização  de
convênios  com
Fundação  de
Apoio.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  com  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  com  impacto
na gestão

2.1.8.1

243926

1.1.5.1 - Falhas na
formalização  de
Contratos

Atendida.

243926

1.1.5.2 - Perda de
prazo para fins de
prorrogação
contratual.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.5.4  -  Falta  de
imposição  de
penalidades  a
empresas
contratualmente
inadimplentes.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

243926

1.1.5.5  -
Realização  de
despesas  sem
respaldo
contratual.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.
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224848

1.1.9.10  -  Falhas
na  condução  de
processos  de
dispensa  de
licitação.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.9.11  -
Celebração
indevida  de
convênio,  tendo
em  vista  que  o
objeto  requer
realização  de
processo
licitatório.

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

003  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

004  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.9.8  -
Manutenção  de
contratação
indevida  de
Fundação  de
Apoio para a

realização  de
objeto  de  caráter
genérico,
continuado  e
permanente.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

Contratação
indireta  de
pessoal,  por

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências

7 de 42



224848

intermédio  de
Fundação  de
Apoio,  para  a
realização  de
atividades  de
manutenção  da
Universidade.

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

Permanente.

224848

1.1.9.4  -
Fracionamento  de
despesas,
implicando  a  não
realização  de
procedimento
licitatório.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  com  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

2.1.7.4

A  recomendação  esta
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.9.6  -  Contrato
de  locação  de
imóvel,  realizado
pela Universidade,
na  qual  figura,
como  parte
interessada,
servidora  da
FUFPEL.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via
Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.9 - Realização
de  despesas  com
locação de imóvel
sem  respaldo
contratual

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

1.1.8.1  -
Descumprimento

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto

As recomendações  estão
sendo  monitoradas  via

8 de 42



224848

de  prazos
regulamentares
quanto  à
condução  de
sindicâncias  e  de
processos
administrativos
disciplinares.

na gestão

002  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão

Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.7.2  -
Pagamento  de
Adicional  de
Insalubridade  com
base  em
documentação

desatualizada.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

002 – Atendida.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

224848

1.1.6.3  - 
Inexistência  de
regulamentação
quanto  à
participação  de
servidores

em  atividades
esporádicas  em
projetos  com
fundações  de
apoio.

001  -  Pendente  de
Atendimento,  sem  impacto
na gestão.

A  recomendação  está
sendo  monitorada  via
Plano  de  Providências
Permanente.

2 BRASIL UNIVERSITÁRIO
2.1 SUBÁREA - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
2.1.1  ASSUNTO - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

2.1.1.1  INFORMAÇÃO:  (18)
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FATO:
Trata-se  da  Ação  4009-  Funcionamento  de  Cursos  de  Graduação,  cuja  finalidade  é  garantir  o
funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior- IFES, formar
profissionais  de  alta  qualificação  para  atuar  nos  diferentes  setores  da  sociedade,  capazes  de
contribuir  para  o  processo  de  desenvolvimento  nacional,  com  transferência  de  conhecimento
pautada  em regras curriculares,  e  a  forma  de  execução se  dá  por  meio  de  execução direta.  O
montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2010, está discriminado no quadro a
seguir:

AÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESAS EXECUTADAS % DAS DESPESAS
EXECUTADAS DO

PROGRAMA

4009- Funcionamento de Cursos
de Graduação

R$ 190.489.418,65 75,94

2.1.2  ASSUNTO - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

2.1.2.1  INFORMAÇÃO:  (37)

Divergência  entre  as informações prestadas no Relatório de  Gestão com os dados do SIAFI em
relação à execução financeira de Programa/Ação do Governo.

FATO:

Em análise  ao  item 2  do  Relatório  de  Gestão,  que  traz  informações  sobre  o  atingimento  dos
objetivos e metas físicas e financeiras dos Programas e Ações de Governo sob a responsabilidade da
UJ, e após realizar consulta no SIAFI GERENCIAL referente ao exercício de 2010, verificou-se
divergência de informações, conforme tabela abaixo:

Programa/Ação

Governamental

(Nome)

Despesas
Liquidadas

(R$ - fonte
Relatório

de Gestão)

Despesas
Liquidadas

(R$ - fonte SIAFI)
Diferença
(R$)
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0750/2004  –  Assistência
Médica e Odontológica aos
servidores  e  seus
dependentes – UFPEL.

3.504.824,71 3.504.324,71       500,00

1061/8429  –  Formação
inicial  e  continuada  a
distância - Ufpel

2.040.732,64 2.191.266,02 150.533,38

1067/4572  –  Capacitação
de  Servidores  Públicos
Federais  em  Processo  de
Qualificação - Ufpel

183.838,18 178.840,49    4.997,69

1073/4008  –  Acervo
Bibliográfico  destinado  as
instituições  federais  de
ensino  superior  e  hospitais
de ensino

203.024,26 272.042,53 69.018,27

1073/4009  –
Funcionamento  de  cursos
de graduação.

23.530.224,88 189.314.511,11 165.784.286,23

Além do mais, verificamos divergências entre a meta física prevista e realizada das seguintes ações,
conforme quadro 2.3.2 do Relatório de Gestão:
a) Assistência Médica aos Servidores – Exames Periódicos;
b) Assistência Médica e Odontológica aos servidores e dependentes;
c) Auxílio-transporte aos servidores;
d) Formação Inicial e Continuada à Distância;
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e) Assistência ao Educando da Educação Profissional e
f) Universidade Aberta e à distância.

Instada a se manifestar sobre as divergências, por intermédio da Solicitação de Auditoria n° 17, de
20/04/2011, a Unidade por intermédio do documento s/n°, de 26 de abril de 2011, apresentou as
seguintes justificativas:
"Item 1.  Divergências  de  informações  entre  o  Relatório  de  Gestão  e  SIAFI  gerencial,  sobre  o
atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras dos Programa e Ações de Governo.
As informações para a elaboração do Relatório de Gestão, de que trata os quadros do item 2.3.1 –
execução dos Programas de  Governo sob  a  responsabilidade  da  UJ foram extraídas do  sistema
SIMEC.
O  Sistema  Integrado  de  Monitoramento  de  Execução  e  Controle  do  Ministério  da  Educação
(SIMEC) é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das
propostas on-line do Governo Federal na área da Educação.

É no SIMEC que os gestores verificam o andamento dos Planos de Ações Articuladas.

Programa/Ação

Governamental

(Nome)

 

Despesas Liquidadas

(R$ - fonte Relatório

de Gestão)

 

Valor a Corrigir

Relatório de

Gestão (R$)

 

 

 

Justificativa

 

0750/2004  –

Assistência  Médica

e Odontológica aos

servidores  e  seus

dependentes  –

UFPEL.

3.504.824,71 3.504.824,71 Houve um erro de digitação no valor.

1061/8429  –

Formação  inicial  e

continuada  a

distância - Ufpel

2.040.732,64 2.040.732,64

 

Há uma divergência entre os sistemas

do SIMEC, SIAFI e SIAFI Gerencial.

Conforme contato com o MEC/SPO,

com a Srta. (...), os sistemas paralelos

ainda estão em fase de implantação e

melhoramento.
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1067/4572  –

Capacitação  de

Servidores

Públicos  Federais

em  Processo  de

Qualificação  -

Ufpel

183.838,18 183.838,18

 

Há uma divergência entre os sistemas

do SIMEC, SIAFI e SIAFI Gerencial.

Conforme contato com o MEC/SPO,

com a Srta. (...), os sistemas paralelos

ainda estão em fase de implantação e

melhoramento.

1073/4008  –

Acervo

Bibliográfico

destinado  as

instituições federais

de  ensino  superior

e  hospitais  de

ensino

 

203.024,26 272.042,53

 

Houve um erro de digitação no valor.

1073/4009  –

Funcionamento  de

cursos  de

graduação.

 

23.530.224,88 189.314.511,11

 

Há uma divergência entre os sistemas

do SIMEC, SIAFI e SIAFI Gerencial.

Conforme contato com o MEC/SPO,

com a Srta. (...), os sistemas paralelos

ainda estão em fase de implantação e

melhoramento.

Item 2.  Divergências entre a meta prevista e realizada das seguintes ações, conforme quadro 2.3.2
do Relatório de Gestão:
a) Assistência Médica aos Servidores – Exames Periódicos.
Foi justificada na folha 21 do Relatório de Gestão.
“A Instituição não procedeu a realização de exames periódicos em 2010”.

b) Assistência Médica e Odontológica aos servidores e dependentes.
Foi justificada na folha 22 do Relatório de Gestão.
“ Em virtude de muitos planos de saúde contratados pelos servidores não adequarem-se à legislação
para ressarcimento, o executado ficou bem abaixo do previsto”.

c) Auxílio transporte aos servidores.
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Foi justificada na folha 24 do Relatório de Gestão.
“  Visto  a  dificuldade  de  prever  com precisão  o  pagamento  de  tal  auxílio  em decorrência  da
utilização cada vez maior de veículos particulares”.

d) Formação Inicial e Continuada à Distância.
A responsabilidade dessa  justificativa  é  da  Pró-Reitoria  de  Graduação, cuja  responsabilidade do
programa é da pró-reitora (...).

e) Assistência ao Educando da Educação Profissional.
“A previsão para 2010 levava em conta o aumento ao longo do ano da demanda de alunos que
ingressavam na  educação  profissional  apresentando  fragilidade  sócio-econômica,  necessitando,
dessa forma de auxílios por parte dessa Instituição. Surpreendentemente, nesse ano, o ingresso de
alunos com esse perfil reduziu significativamente o que acarretou a execução da ação abaixo do
esperado. Todavia, não houve problemas no desempenho do programa e sim, na diminuição pelos
auxílios.”
 
f) Universidade Aberta e à distância.
A responsabilidade dessa  justificativa  é  da  Pró-Reitoria  de  Graduação, cuja  responsabilidade do
programa é da pró-reitora (...)."

O gestor em sua justificativa confirma a ocorrência das divergências apontadas, informando que
ocorreram  devido a erro de digitação e do uso dos sistemas. 
Quanto às divergências relativas às metas físicas, o gestor confirma as divergências entre as metas
previstas e as realizadas, permanecendo os itens "d" e "f"  sem justificativas até 10/05/2011.

Sugerimos que a Unidade reporte-se à SPO/MEC explicitando a situação identificada de forma  a
provocar os devidos ajustes.

2.1.3  ASSUNTO - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX - NO EXERCÍCIO

2.1.3.1  INFORMAÇÃO:  (31)

FATO:

Em  decorrência  de  consulta  ao  Relatório  de  Gestão  2010,  identificamos  deficiências  no
preenchimento dos seguintes itens:
a) A FUFPEL  não apresenta no relatório de gestão, indicadores institucionais desenvolvidos pela UJ
para medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão no exercício, conforme item
2.4.3 da Portaria TCU n° 277/2010.

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº, de 01/06/2011,  da seguinte forma: "A UFPel desenvolverá, a partir de 2011,
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indicadores institucionais próprios visando medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela
gestão."
b) Em análise  ao item 2 do Relatório de  Gestão,  que traz informações sobre  o atingimento dos
objetivos e metas físicas e financeiras dos Programas e Ações de Governo sob a responsabilidade da
UJ, e após realizarmos consulta no SIAFI GERENCIAL referente ao exercício de 2010, verificamos
divergência de registro nos valores, e, também, entre meta prevista e realizada das seguintes ações: 
assistência  médica  aos  servidores  –  exames  periódicos,  assistência  médica  e  odontológica  aos
servidores  e  dependentes,  auxílio  transporte  aos  servidores,  formação  inicial  e  continuada  à
distância,  assistência ao educando da educação profissional e universal aberta à distância.
c)  Ainda,  verificamos a  não  inclusão  no Relatório  de  Gestão dos seguintes quadros,  conforme
determina a Portaria do TCU n° 277/2010:
c.1) QUADRO A.6.4 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS
CONCEDIDAS  PELA  UJ  NA  MODALIDADE  DE  CONVÊNIO  E  DE  CONTRATOS  DE
REPASSE.

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº, de 01/06/2011, da seguinte forma: "de responsabilidade da Coordenadoria de
Convênios."

c.2)  QUADRO A.6.5  -  VISÃO GERAL DA ANÁLISE  DAS PRESTAÇÕES DE  CONTAS DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº, de 01/06/2011, da seguinte forma: "de responsabilidade da Coordenadoria de
Convênios."

d) No Relatório de Gestão há 05 instrumentos de transferências firmados, no entanto, no SICONV
há somente 02.

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº, de 01/06/2011, da seguinte forma: "Consta no Relatório de Gestão, páginas 127
a 149."

A resposta do gestor não ataca a divergência que há entre os dados informados no Relatório de
Gestão e os do sistema SICONV.

2.1.4  ASSUNTO - CONTROLES INTERNOS

2.1.4.1  CONSTATAÇÃO:  (16)

Ausência de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, de Plano Diretor de Tecnologia
da  Informação,  de  Política  de  Segurança  da  Informação,  de  Comitê  Gestor  da  Segurança  da
Informação,  e  de  rotina  para  avaliação  da  compatibilidade  dos  recursos  de  TI  com  as  reais
necessidades da Unidade.
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FATO:

Após  análise  das  documentações  solicitadas  e  das  justificativas  apresentadas  pela  Unidade,
identificamos as seguintes falhas em relação à área de Tecnologia da Informação.
a) A Unidade não dispõe de um Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), bem
como não dispõe de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
Ademais,  não  consta  informação  referente  à  implementação  do  Planejamento  Estratégico  de
Tecnologia da Informação (PETI). O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)
e o Plano Diretor de  Tecnologia  da  Informação (PDTI) são essenciais para  que as organizações
possam identificar e alocar corretamente os recursos da área de TI de acordo com as prioridades
institucionais e  com os resultados esperados.  A ausência  desse  planejamento estratégico leva ao
enfraquecimento  das  ações  e  da  própria  área  de  TI  devido  à  descontinuidade  dos  projetos  e
consequente insatisfação dos usuários e resultados abaixo do esperado. Isso pode comprometer toda
a área de TI e influenciar negativamente o desempenho da Unidade na sua missão institucional já
que a TI representa importante ferramenta para o desenvolvimento das ações previstas.
Outro  fato  que  merece  destaque  é  o  não  estabelecimento  de  um comitê  que  decida  sobre  a
priorização das ações e  investimentos de  TI  para  a  UJ,  o  qual buscará  o  alinhamento entre  as
atividades de TI e o negócio da organização, bem como para a otimização dos recursos disponíveis e
a redução do desperdício.
b) Na Unidade inexiste uma Política de Segurança da Informação (PSI). A Política de Segurança da
Informação  é  o  documento  que  contém  as  diretrizes  da  instituição  quanto  ao  tratamento  da
segurança da informação. Em geral, esse é o documento da gestão da segurança da informação a
partir do qual derivam os documentos específicos para cada meio de armazenamento, transporte,
manipulação ou tratamento específico da segurança da informação em TI. Como a definição dessa
política  é  um  dos  primeiros  passos  para  o  reconhecimento  da  importância  da  segurança  da
informação na organização e seu tratamento, isso é um indício de que a gestão de segurança da
informação é inexistente ou incipiente na unidade examinada.
Da  mesma  forma  que  não  há  na  Unidade  uma  área  específica  (comitê  gestor  da  segurança  da
informação) responsável pela implementação da Política de Segurança da Informação (PSI).

c) Constatamos que não há rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais
necessidades da Unidade.  Tal fato, aumenta o risco de desperdício e de não atendimento de forma
tempestiva  e  efetiva  dos  pleitos  da  unidade  com relação  ao  desenvolvimento/manutenção  de
soluções em TI.
d) Não há exigência de acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados entre a unidade e
fornecedores.  Tal  fato  demonstra  não  haver  preocupação  com a  avaliação  e  o  controle  dos
resultados, por meio de acordos de níveis de serviço com os terceirizados. A falta de negociação
adequada  com  os  terceirizados  sobre  a  qualidade  dos  seus  serviços  pode  ter  também  como
conseqüências mais prováveis, usuários insatisfeitos e investimentos inadequados.

CAUSA:
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Fragilidades no sistema de controle interno relativo à área de Tecnologia da Informação.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201108954/016, por meio do Memorando nº 0038/2011,
de 06/04/2011, o gestor manifesta o que segue:
“ (...)
a) Pelas informações que obtivemos com o Diretor anterior do CI, servidor B.C, as compras de
equipamentos não contemplam preferencialmente as configurações de computadores sustentáveis.
Da mesma forma, pelas informações que obtivemos, não há um PDTI na instituição. Segundo fomos
informados,  pelo Direto anterior do CI,  servidor B.C,  não foi criado ainda o Comitê  Gestor de
Segurança da Informação.
b) Segundo fomos informados, pelo Direto anterior do CI,  servidor B.C, não foi criado ainda o
Comitê Gestor de Segurança da Informação.
c) A solicitação deve ser encaminhada a Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos.
(...)”

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

O gestor reconhece todas as falhas apresentadas nesta  constatação, não indicando medidas para
solução das constatações.
Diante do exposto, mantemos o apontamento.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Elaborar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação(PETI).

Recomendação 2: 

Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Recomendação 3: 

Que o gestor institucionalize na Unidade a Política de Segurança da Informação (PSI).

Recomendação 4: 
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Instituir Comitê Gestor da Segurança da Informação, com o objetivo de implementar a política de
segurança e gestão de incidentes de segurança no âmbito da Unidade.

Recomendação 5: 

Estabelecer  uma  rotina  para  avaliação  da  compatibilidade  dos  recursos  de  TI  com  as  reais
necessidades da Unidade.

Recomendação 6: 

Exigir acordos  de níveis  de serviço nos contratos celebrados entre a unidade e fornecedores.

2.1.4.2  INFORMAÇÃO:  (36)

Falhas  nos  controles  internos  relativos  à  convênios,  licitação,  inventário  patrimonial  e
sustentabilidade ambiental.

FATO:
Apesar  do  gestor  ter  avaliado,  por  meio  do  item 9  do  Relatório  de  Gestão  que  a  estrutura  de
controles internos da FUFPEL apresenta-se implementada de forma consistente, os  procedimentos
adotados pela Universidade foram insuficientes para evitar impropriedades em convênios, licitação,
gestão patrimonial e ambiental:
No decorrer dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas foram identificadas as falhas a seguir:
a) Convênios:
a.1) Ausência de rotinas para análise tempestiva de prestação de contas de convênios celebrados
com fundação;
a.2)  Inexistência  de  regulamentação  quanto  à  participação  de  servidores  em  atividades
esporádicas em projetos com fundações de apoio;

a.3)  Firmatura de convênios com fundações para prestação de serviços contínuos com  vistas  ao 
atendimento  de   necessidades  permanentes  da  Instituição,  que  deveriam  ser  realizados  pelos
próprios servidores;
a.4) Falta  de  ações de  controle  na  realização de despesas sem respaldo em termo de convênio
vigente;
a.5) Falta de treinamento e de pessoal que acarreta em morosidade  na  apreciação  das  prestações 
de  contas  de  convênios  firmados com fundações de apoio.
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b)  Inventário de Bens Imóveis do Exercício 2010:

b.1) Falta de rotina para avaliação de imóveis, tendo em vista que foram detectados catorze (14)
imóveis  com avaliação  vencida,  e  dezesseis  (16)  imóveis  pendentes de  regularização,  sem que
tenham sido tomadas providências para atualização;
b.2) Desconhecimento do sistema, acarretando em inserção incorreta no quadro n° 11.3 do Relatório
de gestão do RIP de inclusão, sendo que o correto seria o RIP de utilização;
b.3) Avaliação incorreta do patrimônio da Unidade em 2010, tendo em vista uma diferença de R$
1.659.790,27 entre os sistemas SIAFI e SPIUnet.

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº,  de  01/06/2011,  da  seguinte  forma: "Com o advento do REUNI, houveram
diversas aquisições de imóveis não sendo possível realizar as apropriações de todos os imóveis de
2009 e 2010, o que será ajusta-do em 2011.
Para dar andamento aos trabalhos, está sendo providenciada, pela Coordenadoria de Patrimônio,
uma  equipe  com  a  participação  de  técnicos  do  Departamento  de  Pla-nejamento  Físico  da
Pró-Reitoria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento,  com  o  objetivo  de  verificar  as  avaliações
realizadas no ano de 2010 para ajuste em 2011.
Assim poderão ser encaminhadas as atualizações e conseqüentes correções das diferenças entre os
sistemas SIAFI e SPIUNet, melhorando a rotina e fluxos e o cadastro dos imóveis."

O gestor em sua manifestação corrobora o apontamento, informando providências que poderão ser
verificadas em trabalhos posteriores na Unidade.

c) Aquisição de bens com sustentabilidade ambiental:
c.1)  A FUFPEL não  adota  de  forma  usual,  na  aquisição  de  bens,  quesitos de  sustentabilidade
ambiental.

2.1.5  ASSUNTO - BENS IMOBILIÁRIOS

2.1.5.1  CONSTATAÇÃO:  (12)

Falhas nos controles relativos às informações contidas no SPIUnet sobre Bens de Uso Especial da
União,  sob  a  responsabilidade  da  Unidade,  tais  como  inconsistências  na  inclusão  de  dados  e
divergências de valores e quantitativos dos imóveis.

FATO:
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Os controles nos procedimentos adotados pela Fundação Federal de Pelotas(FUFPEL) na gestão dos
Bens  de  Uso  Especial  da  União  sob  sua  responsabilidade  foram  insuficientes  para  evitar
inadequações quanto  aos registros dos imóveis no SPIUnet.
Foram identificados:  

a)  catorze  (imóveis)  com avaliação  vencida,  conforme  relação  a  seguir,  sem que  tenham sido
tomadas providências para atualização. De acordo com a Orientação Normativa GEADE 04, em seu
subitem 4.6.2.c, a validade das avaliações de bens imoveis para fins de registros contábeis é de 24
meses,  e  nenhum dos  imóveis  da  FUFPEL  tiveram  atualização  em período  menor  do  que  o
estipulado anteriormente:

RIP

Data da avaliação

Spiunet

8973.00004.500-0 30/11/2007

8973.00005.500-6 30/11/2007

8791.00066.500-4 30/11/2007

8791.00067.500-0 30/11/2007

8791.00070.500-6 30/11/2007

8791.00098.500-9 30/11/2006

8791.00102.500-9 12/12/2007

8791.00104.500-0 19/12/2008

8791.00106.500-0 05/09/2008
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8791.00110.500-2 22/05/2009

8791.00113.500-9 21/01/2010

8791.00004.500-0 s/informação

8791.00005.500-6 s/informação

b) 16 imóveis com valores discrepantes entre o SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de
Uso Especial da União) e o Inventário de Bens Imóveis, conforme relacionado a seguir:

RIP

Valor Reavaliado

Relatório Gestão (R$) Spiunet (R$)

8973.00004.500-0 s/informação 24.826.209,73

8973.00005.500-6 s/informação 24.887.425,68

8791.00057.500-5 2.533.971,13    2471034,13

8791.00059.500-6 4.591.493,40  4.507.420,23

8791.00063.500-8 3.632.868,87 2.401.234,26

8791.00065.500-9 1.469.590,96 1.176.731,50
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8791.00068.500-5 7.580.411,06 8.072.911,06

8791.00070.500-6 6.850.863,39 5.879.980,11

8791.00088.500-4 3.375.553,97 3.100.428,52

8791.00090.500-5 3.759.595,43 3.503.171,64

8791.00094.500-7   403.922,67    391.035,23

8791.00096.500-8 5.780.582,23 5.565.731,35

8791.00113.500-9 2.026.100,00 2.094.550,35

8791.00001500-2    59.481,20   430.889,16

8791.00004.500-0 4.614.221,39 s/informação

8791.00005.500-6 15.101.329,54 s/informação

c) Inconsistência no resultado final do inventário que apresentou uma diferença  de R$ 1.659.790,27
entre os sistemas SIAFI e SPIUnet.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201108954/009, de 06/04/2011, a Unidade foi instada
a se manifestar sobre os fatos apontados, tendo apresentado as justificativas por meio do Mem. n°
072/CP, de 08/04/2010, conforme transcrita a seguir:
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“(...)
a) No que tange ao item 3, os valores informados na tabela foram retificados no relatório de gestão,
no momento da atualização dos dados oriundos da  avaliação ocorrida  em dezembro de 2010 os
dados não foram gravados corretamente, devendo estes serem ajustados no corrente exercício, ou
seja em 2011.
b)  Quanto às datas das avaliações expiradas mencionada  no  item 4,  ocorreu por  problemas no
momento  da  gravação  das  alterações,  devendo  ser  corrigidas  no  exercício  de  2011  como  já
anteriormente mencionado.
Ainda  a  respeito  das  avaliações,  cabe  relatar  que  estas  ocorrem de  dois  em dois  anos  e  são
realizadas pelo pessoal da área técnica correspondente.
Em resposta ao item 5, informamos que a Universidade Federal de Pelotas através do Departamento
de  Material  e  Patrimônio  e  Coordenadoria  Patrimonial  está  trabalhando  com  o  objetivo  de
regularizar todos os imóveis adquiridos que ainda possuem pendências.  Destacamos que o processo
é extremamente lento, em razão da elevada demanda das demais atividades inerentes a gestão de
patrimônio como um todo, das exigências cartoriais bem como prazos estendidos para a entrega das
certidões e a insuficiência de recursos humanos.
Devido os processos de mudanças que a gestão pública vem sofrendo, com vistas à execução das
atividades em cumprimento efetivo dos princípios da eficiência e da eficácia e demais princípios,
vem  crescendo  cada  vez  mais  a  necessidade  da  existência  de  um  setor  específico  para
gerenciamento dos referidos ativos para que possamos manter o controle dos mesmos.  
c) Quanto a diferença de R$ 1.659.790,27, a Unidade, por intermédio do Memorando n° 071/CP, de
07/04/2011,  informa  que  a  diferença  refere-se  a  migração  parcial  dos  valores  apropriados  no
SPIUnet ao SIAFI, que serás ajustada durante o exercício de 2011."

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº, de 01/06/2011 da seguinte forma: "Os trabalhos estão sendo providenciados
conforme informado no item c) Inventário de bens imóveis."

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
A manifestação da Unidade confirma a ocorrência dos fatos apontados e informa que os mesmos são
causados devido  a  problemas  de  gravação  quando  da  inserção  dos  dados no  sistema  SPIUnet.
Informa, ainda, que tais ocorrências, serão eliminados durante o exercício de 2011.
Ainda, as informações apresentadas pelo Ofício s/nº, de 01/06/2011,  não alteraram a caracterização
dos fatos tratados.
Mantemos, dessa forma, o apontamento.
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RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Atualize  as  informações  presentes  no  SPIUnet  dos  seguintes  imóveis:  8973.00004.500-0, 
8973.00005.500-6,   8791.00057.500-5,  8791.00059.500-6,  8791.00063.500-8, 8791.00065.500-9, 
8791.00066.500-4,   8791.00067.500-0,  8791.00068.500-5,  8791.00070.500-6, 8791.00088.500-4, 
8791.00090.500-5,   8791.00094.500-7,  8791.00096.500-8,  8791.00098.500-9, 8791.00102.500-9, 
8791.00104.500-0,   8791.00106.500-0,  8791.00110.500-2,  8791.00113.500-9, 8791.00001.500-2,  
8791.00004.500-0  e  8791.00005.500-6.

Recomendação 2: 

Rever os fluxos e rotinas utilizados na elaboração do inventário de forma a identificar as causas que
deram origem a inconsistência no resultado final do inventário que apresentou uma diferença  de R$
1.659.790,27 entre os sistemas SIAFI e SPIUnet, corrigindo a falha.

2.1.6  ASSUNTO - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

2.1.6.1  CONSTATAÇÃO:  (29)

Ausência  de  controles acerca  da  entrega  das declarações de  bens e  rendas exigida  pela  Lei nº
8.730/93  ou  das  autorizações  para  acesso  eletrônico  das  declarações  (Portaria  Interministerial
MP/CGU nº 298/2007).

FATO:

Verificou-se que a unidade sob exame não dispõe de controle informatizado ou manual que registre
a entrega tempestida das declarações de bens e rendas ou das autorizações para acesso eletrônico às
declarações  no  site  da  Receita  Federal,  conforme  opção  do  servidor,  permitida  pela  Portaria
Interministerial MP/CGU nº  298/2007. Tal fato ficou evidenciado pela ausência de apresentação
das  declarações de bens e rendas ou das autorizações de acesso dos seguintes servidores:

Nº SIAPE Cargo

0419915 CD 0003
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0990470 FG 0008

0420166 FG 0007

CAUSA:

Ausência  de  controles  a  respeito  do  cumprimento  da  Lei  nº  8730/93,  que  estabelece  a
obrigatoriedade  de  apresentação  da  declaração  de  bens  e  renda  para  o  exercício  de  cargos,
empregos ou funções de confiança.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201108954/015, de 14/04/2011, a Unidade foi instada
a  se  manifestar  sobre  os  fatos  apontados,  tendo  apresentado  as  justificativas  por  meio  do
MEMORANDO PRGRH Nº 153/2011, de 20/04/2011,conforme transcrita a seguir:

“a) A servidora matrícula SIAPE nº 0419915, já encaminhou a esta PRGRH o Formulário de
Autorização de  Acesso a Declaração de  Ajuste  Anual  de  Imposto de  Renda da Pessoa Física,
conforme cópia em anexo.

b)  Em relação  aos  servidores  matrícula  SIAPE  nº  0990470  e  matrícula  SIAPE  nº  0420166,
informo  que  já  foi  solicitado  a  ambos,  cópias  da  Declarações  de  Bens  e  Rendas  conforme
memorandos PRGRH nº 148 e 151 em anexo, esclareço ainda que o servidor  matrícula SIAPE nº
0990470já forneceu a esta Pró-Reitoria o Formulário de Autorização de Acesso a Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física.”

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

O gestor informou apenas as medidas adotadas para corrigir os casos pontuais, indicados pela equipe
de  auditoria,  deixando de  mencionar  quais as providências serão adotadas para  implantação de
controles que inibam outras ocorrências da espécie.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Estabelecer  mecanismos  de  controle  com  vistas  a  dar  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  nº
8.730/1993, que estabelece a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens e rendas para o
exercício de cargos, empregos ou funções de confiança ou das autorizações de acesso eletrônico
destas, conforme opção do servidor, permitida pela Portaria Interministerial MP/CGU Nº 298/2007.
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2.1.7  ASSUNTO - PROCESSOS LICITATÓRIOS

2.1.7.1  CONSTATAÇÃO:  (14)

Não adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens.

FATO:

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a unidade não adota de forma usual, na aquisição
de  bens,  quesitos de  sustentabilidade  ambiental,  contidos no  questionário  do  quadro  “A.10.1  –
Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis” do relatório de gestão da unidade:

QUESITO IDENTIFICAÇÃO

01 A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações
que  levem  em  consideração  os  processos  de  extração  ou  fabricação,
utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

02 Em  uma  análise  das  aquisições  dos  últimos  cinco  anos,  os  produtos
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

03 A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles
fabricados  por  fonte  não  poluidora  bem  como  por  materiais  que  não
prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

04 Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada
a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e
produtoras  (ex:  ISO),  como  critério  avaliativo  ou  mesmo  condição  na
aquisição de produtos e serviços

05 No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o
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menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas
econômicas)

06 No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel
reciclado).

07 No  último  exercício,  a  instituição  adquiriu  veículos  automotores  mais
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

08 Existe  uma  preferência  pela  aquisição  de  bens/produtos  passíveis  de
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

09 Para  a  aquisição  de  bens/produtos  é  levada  em  conta  os  aspectos  de
durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

CAUSA:

Fragilidades na aplicação dos critérios de sustentabilidade nos certames licitatórios.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201108954/04, de 30/03/2011, a Unidade foi instada a
se manifestar sobre o fato apontado, tendo apresentado as justificativas por meio do doc. s/n°,  de
06/04/2010, conforme transcrita a seguir: “A Comissão Permanente de Licitação não vem incluindo
em seus editais, critérios de sustentabilidade ambiental. Considerando o princípio de segregação de
funções e por não ter competência para criar cláusulas editalícias que podem contrariar  o princípio
da  isonomia, esta  Comissão aguarda  orientação do setor competente  da  UFPEL, no sentido de
normatizar  as  orientação  para  aquisições  de  bens  e  serviços.  A  CPL/UFPEL  encaminhará
documento à Coordenadoria de Gestão Ambiental, solicitando tais orientações.”

Em resposta ao Ofício nº 13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, o gestor manifestou-se por
meio do Ofício s/nº, de 01/06/2011, da seguinte forma: "No dia 19 de maio de 2011 foi encaminhado
a Procuradoria Jurídica o Memorando 61/2011 do DMP, solicitando orientações sobre a inclusão
nos editais de  licitações sobre a questão de sustentabilidade ambiental conforme IN 01/2010 do
MPOG (Anexo III)."
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

O gestor justificou que devido à segregação de funções não tem competência para criar cláusulas
nos editais,  e  que, por isso,  está aguardando orientações do setor competente.  Mantemos, dessa
forma, o apontamento.

As informações apresentadas pelo Ofício s/nº, de 01/06/2011, não alteraram a caracterização dos
fatos tratados.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Adote  providências para inserção dos critérios de sustentabilidade ambiental nas futuras aquisições
de bens e serviços, conforme os artigos 1° e 5°, incisos I a  IV da IN SLTI n° 01/2010.

2.1.7.2  CONSTATAÇÃO:  (19)

Falta de cadastramento no sistema SIASG de 08 contratos, no valor total de R$ 4.770.546,14.

FATO:

Verificou-se que a unidade deixou de registrar no Sistema SIASG os contratos 144/2010, 149/2010,
43/2010, 16/2010, 21/2010, 04/2010, 09/2010 e 45/2010,  em dissonância ao que determina o § 3º
do art. 19 da Lei nº 12.309/2010.

Destacamos,  também, em relação aos anos anteriores,  que  há  também contratos que  não  estão
registrados no sistema SIASG.

CAUSA:

Fragilidades  com relação  ao  registro  dos  contratos  no  Sistema  Integrado  de  Administração  de
Serviços Gerais - SIASG, em desacordo ao § 3º art. 19 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201108954/016, por meio do Memorando nº 0038/2011,
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de 14/04/2011, o gestor manifesta o que segue:

Contrato Justificativa

01
044/2010 Impossibilidade de publicação no SIASG por se tratar de concorrência

02 149/2010 Erro de digitação na planilha. Leia-se: PG 149/2010 - Contrato
04/2011; cópia da publicação em anexo

03 043/2010 Publicado no SIASG

04
016/2010 Impossibilidade de publicação no SIASG por se tratar de chamada

pública

05 021/2010 Publicado no SIASG

06 004/2010 Impossibilidade de publicação no SIASG por necessidade de
formalização de novo contrato em virtude de atraso na execução da
reforma e tramitação interna, já que o contrato 21/2009 expirou antes
que o objeto fosse concluído.

07 009/2010 Impossibilidade de publicação no SIASG por motivo do pedido da
Unidade estar inadequado ao código

08 045/2010 S/informação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

A FUFPEL  descreve,  em  grande  parte  dos  contratos  que  não  foram registrados  no  SIASG,
situações  em  que  o  sistema  recusou  a  inserção  das  informações  referentes  aos  contratos,
justificando como uma das causas a dificuldade de operacionalizar o sistema.
Quanto ao fato do gestor informar que alguns contratos estão publicados, tal fato não foi confirmado
quando da pesquisa realizada no sistema no dia 26/04/2011.
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O gestor não apresentou justificativa quanto ao contrato n° 45/2010.

Diante disto, mantemos a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Cadastrar os novos contratos no SIASG, de acordo com o Parágrafo 3° do artigo 19 da Lei  n°
12.309/2010.

2.1.7.3  CONSTATAÇÃO:  (20)

Falta  de  atualização,  no  SIASG,  de  valores  referentes  a  oito  contratos  registrados  no  referido
sistema.

FATO:

Verificou-se  que  a  unidade  deixou  de  atualizar  no  Sistema  SIASG os  valores,  referentes  aos
contratos vigentes na unidade no exercício de 2010, em dissonância ao que determina o § 3º do art.
19 da Lei nº 12.309/2010, conforme a seguir: 

N°
Contrato

Valor do contrato (fonte
SIASG) R$

Valor do contrato (fonte
FUFPEL) R$

15/2010    450.607,22

 

  440.723,19

50/2009     61.402,96    75.596,38

55/2009 e
37/2010

1.161.502,66

 

1.186.497,62
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44/2009  141.615,94

 

    77.890,47

30/2007       5.160,00

 

     5.940,12

15/2007 122.191,02

 

   44.994,27

16/2009  94.976,00

 

 102.794,00

17/2009 43.380,00

 

   66.132,00

CAUSA:

Fragilidades no controle e monitoramento referente aos registros dos contratos no Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais - SIASG.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201108954/016, por meio do Memorando nº 0038/2011,
de 14/04/2011, o gestor manifesta o que segue:
“

Contrato Justificativa

15/2010 Foi  pago  o  valor  informado  na  planilha,  estamos  no  agurado  de
justificativa  da  fiscal  do  contrato  referente  ao  não  pagamento  da
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diferença.

50/2009 Informamos que o contrato 06/2011complementa o contrato 50/2009,
que  foi  aditado  em  R$  14.193,42,  sendo  o  contrato  06/2011  e  o
respectivo termo publicado por fora do SIASG.

55/2009 e
37/2010

Informamos que o contrato 37/2010 complementa o contrato 55/2009
foi aditado em R$ 24.994,96, sendo este termo publicado por fora do
SIASG.

44/2009 Informamos que foi indevidamente registrado no SIASG o valor global
do contrato no termo aditivo, não sendo o mesmo retificado no sistema
devido ao contrato encontrar-se encerrado, conforme cópias em anexo.

30/2007 Este contrato foi reajustado pelo IGP-M. Valor informado na planilha
está correto.

15/2007 Informamos que  foram indevidamente  registrados no  SIASG valores
globais atulizados pelo IGP-M nos termos aditivos, os quais não eram
de  valor,  não  sendo  os  mesmos  retificados  no  sistema  devido  ao
contrato encontra-se encerrado, conforme cópias em anexo.

16/2009 O  valor  informado  na  Planilha  UFPel  foi  indenizado  conforme
necessidade da Unidade, pois não havia contrato vigente.

17/2009 O  valor  informado  na  Planilha  UFPel  foi  indenizado  conforme
necessidade da Unidade, pois não havia contrato vigente.

“
Ainda,  em  resposta  ao  Ofício  nº  13823/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR,  o  gestor
manifestou-se  por  meio  do  Ofício  s/nº,  de  01/06/2011  da  seguinte  forma:  "As  atualizações  e
possíveis correções estão  sendo verificadas pela  Coordenadoria  de  Controle  de  Fornecedores e
Cadastro de Importações."

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

O gestor em sua manifestação confirma que os valores inseridos  no SIASG está de forma diferente
da planilha disponibilizada. Diante disto, mantemos a constatação.
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Ainda, as informações apresentadas pelo Ofício s/nº, de 01/06/2011,  não alteraram a caracterização
dos fatos tratados.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Efetue as alterações de valores dos contratos vigentes no Sistema SIASG tempestivamente.

2.1.7.4  CONSTATAÇÃO:  (22)
Fracionamento de despesas, implicando a não realização de procedimento  licitatório.

FATO:

Constatamos,  nos  casos  abaixo,  que  a  soma  dos  valores  despendidos  dentro  de  cada
agrupamento ,  em 2010, é  superior  a  R$ 8.000,00,  caracterizando a  falta   de   realização  de  
procedimento  licitatório,  bem  como  o  fracionamento de despesas. Tal situação contraria o artigo
24,  Inciso  II,  da  Lei  nº  8.666/93,  na  qual  normatiza  que  é  dispensável a  licitação  para
compras e outros serviços no valor de até R$ 8.000,00,  desde  que  não  se  refiram a parcelas de
um mesmo serviço, compra de  maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

a)  Conserto  de  ar  condicionado:  prestação  de  serviço  referente  às  dispensas  de  licitação  dos
processos nº 23.110.000860/2010-81 e 23110.001011/2010-45, totalizando o valor homologado de
R$ 9.030,00.

b) Informática - digitação de documento:  diversos fornecedores referentes às dispensas de licitação
nº 06/2010, nº 08/2010 e nº 09/2010, totalizando o valor homologado de R$ 12.250,00.

c) Material/Equipamento/Componente - Laboratório, material / Equipamento – Laboratório:
aquisições de diversos fornecedores referentes às dispensas de licitação nº 364/2010, nº 375/2010,
nº 376/2010 e nº 377/2010, totalizando o valor homologado de R$ 15.429,54.

Tal vedação também se encontra reproduzida no Acórdão TCU nº  1386/2005- Segunda Câmara,
Acórdão TCU nº 82/2005- Plenário e Acórdão TCU nº 73/2003- Segunda Câmara.
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A situação  acima  relatada  tinha  sido  verificada  mediante  Relatório  de  Auditoria  de  Contas n° 
224848, item 1.1.9.4.

CAUSA:

Fragilidade no ambiente de controle da Universidade, acarretando em  fracionamento de despesas,
implicando a não realização de procedimento  licitatório.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201108954/008, de 01/04/2011, a Unidade foi instada
a  se  manifestar  sobre  os  fatos  apontados,  tendo  apresentado  as  justificativas  por  meio  do
Memorando n° 17,  de 11/04/2010, conforme transcrita a seguir:
“(...)
5 – conserto de ar condicionado: na CP 49/2010 trata de conserto de ar condicionado destinado à
Biblioteca  Setorial das Ciências Sociais,  que  atende  as necessidades dos usuários,  bem como,  é
importante para conservação do acervo bibliográfico. A CP 37/2010 destina-se ao Conservatório d
Música   atendendo as necessidades dos professores, estudantes e comunidade pelotense devido aos
diversos eventos realizados no espaço. Estamos estudando a possibilidade de realizar a licitação para
serviços de conserto de equipamentos, entre outros,  através de documentos (of.circ.) expedido pela
PRA a todas as Unidades  acadêmicas e administrativas para encaminhamento de suas necessidades
visando a reunião de objetos de mesma natureza para lançamento de certame licitatório."

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Quanto à contratação de ar-condicionado, o gestor confirma a ocorrência da impropriedade, pois
estuda  a  possibilidade  de  realizar  procedimento  para  aquisição  de  ar-condicionados  de  forma
conjunta com todos os setores. Mantemos, portanto, apontamento.
Em relação aos demais pontos não houve manifestação do gestor.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Realizar  o  enquadramento  de  suas  compras   e  contratações  de  acordo  com  os  limites
estabelecidos  no   artigo   23   da  Lei nº 8.666/93 para cada modalidade licitatória.

Recomendação 2: 

Planejar suas  aquisições, com a devida antecedência,  de forma  que  não implique  em fuga ao
procedimento licitatório e em fracionamento  de despesas.
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2.1.7.5  CONSTATAÇÃO:  (40)

Aquisição  de  veículo  com especificação  de  modelo  contrário  ao  princípio  da  economicidade  e
recebimento de veiculo  diferente do previsto.

FATO:

Em análise  ao  processo  do  Pregão  Eletrônico  nº  021/2010,  para  aquisição  de  4  veículos  , 
constatamos  as  seguintes  impropriedades  com  relação  ao  item  02  do  Termo  de  Referência
(automóvel zero km para representação da UFPEL) :

a) Especificação de modelo com características superiores às suficientes ao propósito de utilização
(princípio da  economicidade) e  ao atendimento das necessidades de segurança,  salubridade e ao
mínimo de conforto dispostos na IN nº 03/2008, da SLTI, que regulamenta a aquisição de veículos
oficiais,  tais como: direção elétrica,  ar  condicionado digital e  automático  dual-zone,  bancos em
couro e elétricos, piloto automático com comando no volante, transmissão automática sequencial de
6 velocidades, GPS integrado, etc.

b) O veículo recebido não corresponde ao item licitado visto que o ano de fabricação do mesmo é
2009, conforme NF-e nº 12.053, divergente da proposta vencedora (ano/modelo 2010);

c)  Ausência de tarja de identificação do veículo, nos moldes do anexo V da IN nº 03/2008, da SLTI.

CAUSA:

Fragilidades  na  formalização  e  condução  do  processo  licitatório,  acarretando  em aquisição  de
veículo  com irregularidades.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201108954/014, de 08/04/2011, a Unidade foi instada
a  se  manifestar  sobre  os  fatos  apontados,  tendo  apresentado  as  justificativas  por  meio  do
Memorando nº 36/2011-CG/UFPEL , de 12/04/2011, conforme transcrita a seguir:

“Encaminho,  conforme  o  solicitado a  justificativa  para  aquisição de  veículo,  de  acordo com
especificações  contidas  no  item  02  do  Termo  de  Referência  anexado  ao  Pregão  021/2010
conforme itens que seguem;

1) (...)

2) (…)

3)  DIREÇÃO,  AR  CONDICIONADO,  BANCOS  DE  COURO E  COMPUTADOR  DE  BORDO,
PILOTO  AUTOMÁTICO  COM  COMANDO  NO  VOLANTE,  RODAS  DE  LIGA-LEVE  17”,
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TRANSMISSÃO  AUTOMÁTICA  SEQUENCIAL  DE  SEIS  VELOCIDADES,  GPS  INTEGRADO:
Visando  o  conforto  dos  agentes  públicos,  considerando  que,  nos  períodos  de  inverno  com
condições  climáticas  adversas,  como  frio  intenso,  e  ainda  pelo  fato  de  que  as  viagens  são
realizadas,  muitas vezes em período noturno.  Todos os componentes listados visam garantir  a
segurançã  e  conforto  da  autoridade  Federal  representada  pelo  Magnífico  Reitor  e  pelas
autoridades públicas que utilizam o referido veículo para seus deslocamentos, de acordo com a
finalidade de seus serviços.”

Não houve manifestação da unidade com relação à Solicitação de Auditoria nº 201108954/019, de
27/04/2011, que trata das improriedades citadas nos itens b) e c) desta constatação, até  05/05/2011.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Em que pese as justificativas de conforto e segurança alegadas pelo gestor, os opcionais citados no
item a) desta  constatação, requeridos no Termo de Referência,  vão de encontro ao princípio da
economicidade, podendo ser dispensados.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Observar as cautelas necessárias prescritas pelo ordenamento jurídico para as compras de veículos,
evitando especificar características inadequadas e supérfluas (item 8.4.1 da IN/MARE nº 09/1994),
evitando  a  aquisição  de  modelos  com características  superiores  às  suficientes  ao  propósito  de
utilização (princípio da economicidade) e evitando limitar o carater competitivo do certame, com
especificações dispensáveis (art. 3º da Lei nº 8.666/93).

Recomendação 2: 

Apurar responsabilidades sobre o recebimento de veículo com ano de fabricação divergente daquele
adjudicado ao vencedor da licitação.

Recomendação 3: 

Proceder a identificação do veículo oficial de acordo com o artigo 12 da Instrução Normativa nº 3,
de 15/05/2008.

2.1.8  ASSUNTO - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS
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2.1.8.1  CONSTATAÇÃO:  (28)

Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de Apoio.

FATO:

Em relação aos processos de formalização de convênios com fundações de apoio, identificamos as
seguintes impropriedades:
1) Convênio n° 01/2010 ( processo n° 23110.002693/2010-11), com o seguinte objeto: “pesquisa
para o desenvolvimento de ações que possibilitem o diagnóstico e o tratamento dos transtornos da
aprendizagem e  comportamento  dos  alunos  da  educação  básica  em escolas  públicas  do  bairro
Fragata em Pelotas no RS”, no valor de R$ 158.560,00:
a)  Não  identificamos  o  atendimento  ao  disposto  no  art.  1º  da  Portaria  Interministerial 
MPOG/MF  Nº  217,  de  31/07/2006, que estabelece a obrigatoriedade de  inclusão de cláusula do
uso da modalidade de licitação pregão.
b) Não identificamos pesquisa de preço para a compra de medicamentos, material de expediente e
aquisição de uniformes, bem como, justificativa das quantidades pedidas.
c) Falta de justificativa suficiente no Plano de Trabalho para contratação de pessoal, vencimentos
propostos e quantidade de servidores.
d)  Ausência  de  justificativa  suficiente  para  participação da  Fundação Simon Bolivar,  CNPJ n°
015.23.915/0001-44.  

2) Convênio n° 05/2010 (processo n° 23.110.009465/2010-64) com o seguinte objeto: “ Realização
de Estudos de Viabilidade Econômica, Sócio-Econômica e Ambiental para qualificação do projeto
de  saneamento  integrado  de  Aceguá  Brasil  –  Aceguá  Uruguai,  de  acordo  com os  termos  de
referência apresentados”, com valor de R$ 100.000,00.   
a) No plano de trabalho que deu origem ao valor estipulado de R$ 100.000,00 constam despesas
com descrição analítica,  sem pesquisa  de  preço que  embasaram a  cotação do grupo. Como por
exemplo, Prestação de serviço Pessoa Física, no montante de R$ 50.000,00 e Prestação de Pessoa
Jurídica, montante R$ 35.000,00.
b) No plano de trabalho que foi aprovado, a duração das metas estabelecidas está com os períodos
defasados, estando com previsão máxima de término no dia 20/11/2010, em que pese o Plano de
Trabalho ser assinado no dia 30/12/2010.

3)  Convênio 20/2009 (  processo n° 23110.007085/2009-51)  com o seguinte  objeto: “  Programa
Interdisciplinar de Restaurante Escola – PIRES, com valor de R$ 2.006.529,88.
a)  Pagamento  de  dívidas  referente  aos  períodos  de  outubro  a  dezembro  de  2009,  anteriores a
celebração do convênio que foi em 18/12/2009, no valor de R$ 190.000,00.
b) Pagamento de despesas de tarifas e juros no valor de R$ 5.126,30, de acordo com o fluxo de
caixa.
c) Pagamento de lanches e transportes oferecidos para a FAU, CNPJ n° 89.876.114/0001-03, no
montante de R$ 53.333,00, gastos sem previsão no plano de trabalho;
d)  Transferência  para  FAU, CNPJ n° 89.876.114/0001-03,  no montante  de  R$ 100.000,00,  sem
justificativa no Plano de Trabalho.
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e)  Existência  de  déficit  no  valor  de  R$  251.000,00,  conforme  informação  do  Memorando  n°
18/2010, anexo ao processo.

A situação  acima  relatada  tinha  sido  verificada  mediante  Relatório  de  Auditoria  de  Contas n° 
243926,  item 1.1.6.5, referente ao exercício 2009.

CAUSA:

Fragilidades no controle da Universidade com relação à execução do convênio e com relação à análise do
processo de prestação de contas.

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Instada a se manifestar por intermédio da Solicitação de Auditoria n° 16 de 14/04/2011, com prazo
estipulado para o dia 19/04/2001, a Universidade não apresentou justificativas.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Não se aplica.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Somente admita a execução de despesas com recursos do convênio no decorrer do prazo de vigência
do mesmo, nos termos do inciso VI do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº
127/2008.

Recomendação 2:  Aprimore as atividades realizadas quanto a fiscalização dos convênios de forma
sistemática e periódica e proponha melhorias nos procedimentos de fiscalização.

RELATÓRIO Nº : 201108989

MUNICÍPIO - UF : Pelotas - RS

UCI EXECUTORA : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE AUDITADA : HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
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PROCESSO Nº : 23110.001799/2011-71

EXERCÍCIO : 2010

TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO

1 GESTÃO OPERACIONAL
1.1 SUBÁREA - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
1.1.1  ASSUNTO - RESULTADO DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL

1.1.1.1  INFORMAÇÃO:  (5)

FATO:
Identificamos que o Hospital Escola tem adotado critérios de sustentabilidade ambiental no que se
refere a separação de resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto n° 5.940/2006.

2 BRASIL UNIVERSITÁRIO
2.1 SUBÁREA - Funcionamento dos Hospitais de Ensino
2.1.1  ASSUNTO - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

2.1.1.1  INFORMAÇÃO:  (2)

FATO:

Trata-se  da  Ação  4086-  Funcionamento  dos  Hospitais  de  Ensino,  cuja  finalidade  é  assegurar
condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino, e a forma de execução se dá por meio de
execução  direta.  O  montante  de  recursos  executados  nesta  Ação,  no  exercício  de  2010,  está
discriminado no quadro a seguir:

AÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESAS EXECUTADAS % DAS DESPESAS
EXECUTADAS DO

PROGRAMA

4086 – Funcionamento dos
Hospitais de Ensino

R$ 23.578.200.58 44,50

2.1.2  ASSUNTO - BENS IMOBILIÁRIOS
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2.1.2.1  CONSTATAÇÃO:  (4)

Imóveis utilizados pelo Hospital Escola vinculados à FUFPEL no SPIUnet e no SIAFI.

FATO:

Verificou-se que o inventário de bens imóveis – exercício 2010 – da FUFPEL contém dois imóveis
utilizados  pelo  Hospital  Escola,  sob  o  RIP  879100032500.9  e  RIP  879100090.500.5.  Todavia,
mediante consulta ao conteúdo da conta contábil 1.4.2.1.1.10.00 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
associada à UG do Hospital (154145), verificou-se que a mesma não possui saldo. Da mesma forma,
os referidos bens estão associados à FUFPEL no SPIUnet.
Tal situação constitui inobservância ao disposto nos artigos 89 e 94 da Lei nº 4.320/1964.

CAUSA:

Fragilidade nos procedimentos referentes à gestão dos bens imóveis.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Instada a  se  manifestar sobre os fatos apontados,  por intermédio da Solicitação de Auditoria  n°
201108954/21, com prazo de resposta de 29/04/2011, o gestor não apresentou manifestação sobre o
assunto.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:

Considerando qe a unidade não apresentou manifestação sobre assunto, mantemos o apontamento.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendação 1: 

Atualize as informações presentes no SPIUnet e no SIAFI referente aos imóveis contidos no RIP
879100032500.9 e 879100090500.5, de forma a vincular os bens em utilização pelo Hospital à UG
154145.

2.1.3  ASSUNTO - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS
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2.1.3.1  INFORMAÇÃO:  (1)

FATO:

Em análise ao item 15 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre a implementação ou não
pela UJ de determinações contidas em Acórdãos do Tribunal de Contas da União, verificou-se que
não  foram  adotadas  providências  suficientes  para  considerar  atendidas  as  determinações  do
Acórdão/TCU/Segunda Câmara nº 2896/2010, quais sejam:

“9.6 Determinar à UFPEL e ao Hospital Escola da UFPEL que:

9.6.1 procedam, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à rescisão da relação convenial indevida
com a Santa Casa para exploração do espaço de hemodiálise imediatamente, tomando as medidas
necessárias e suficientes para proteger os pacientes que utilizam os serviços, sob pena de multa
em caso de descumprimento, visto que já houve deliberações anteriores deste Tribunal apontando
irregularidades na utilização da área destinada à nefrologia, implantada no Centro de Pesquisa
em Saúde Dr. Amílcar Gigante;

9.6.2 utilizem os meios legais para a implantação do serviço de hemodiálise, com a devida análise
das instâncias da Universidade, incluindo o CEPE, observando, no caso de não implantar serviço
próprio,  que  deverá  ser  considerado  concessão  onerosa,  sendo  necessário  o  ressarcimento  à
UFPEL da utilização de estrutura e equipamentos públicos por entidades privadas, bem como da
amortização do investimento realizado na implantação do serviço;

9.6.3 adote as medidas administrativas pertinentes para obter o ressarcimento, por parte da Santa
Casa de Misericórdia, pela utilização do espaço do serviço de hemodiálise, considerando todos os
custos  diretos  e  indiretos  nos  quais  incorre  a  Universidade,  incluindo  a  amortização  dos
investimentos realizados na implantação do serviço, as despesas de  depreciação e  as despesas
operacionais, a exemplo do consumo de água e energia elétrica, utilizando, como referência, o
ressarcimento à Santa Casa em 17% da remuneração dos serviços mensais, quando a terapia renal
substitutiva era realizada pela empresa CDR – Clínica de Doenças Renais Ltda. – em área dentro
do prédio da entidade filantrópica, em condições mais precárias do que o espaço no Centro de
Saúde e Pesquisa Dr. Amílcar Gigante;

9.6.4  proceda  à  apuração  da  conduta  do  Sr.  Alípio  d’Oliveira  Coelho  (Matrícula  Siape  nº
0420679),  em  face  da  ocupação  de  gerência  de  empresa  privada  enquanto  servidor  da
Universidade Federal de Pelotas, vedado pela Lei 8.112/1990 (art. 117, inciso X), passível de pena
de  demissão,  conforme  inciso  XIII  do  art.  132  da  mesma  Lei,  previsto  também  como  falta
administrativa no inciso II do art. 5º da Lei 8.027/1990, que dispõe sobre normas de conduta dos
servidores da União, considerando sua condição de sócio-administrador da empresa Clínica de
Doenças Renais Ltda. – CDR, CNPJ 87.696.258/0001-52, segundo consta do cadastro da Receita
Federal,  bem  como  da  provável  incompatibilidade  da  jornada  de  trabalho  integral  com  o
exercício de outras atividades, considerando a jornada de trabalho de 40 horas semanais na Ufpel
e a função correspondente  a CD-4 no período de 13/1/2005 a 10/4/2008, período em que era
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sócio-gerente da CDR, possuía vínculo empregatício com a Santa Casa e era responsável técnico
pelos serviços de terapia renal substitutiva prestados nessa, constituindo possível afronta ao art.
29 do Decreto 94.664/87 e ao art. 1º, §5º, da Lei 8.168, de 16 de janeiro de 1991 (que transformou
as  funções  de  confiança  em  Cargos  de  Direção  e  Função  Gratificada),  que  estabelecem  a
obrigatoriedade de regime de tempo integral para o exercício das funções de confiança;”
As providências adotadas pela UFPEL quanto ao referido acórdão, que deveriam constar no quadro
15.2 “Situação das Deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício”,
foram incluídas indevidamente  no  quadro 15.1 “Deliberações do TCU atendidas no  Exercício”,
página 78 do Processo de Contas:

“Quanto ao ponto 9.6.1 e 9.6.2 a UFPel está promovendo estudos para promover a rescisão, visto
tratar-se de questão complexa, pois o referido Acórdão determina a manutenção do serviço e a
Universidade não dispõe de condições para prestação autônoma e individual do serviço.

Quanto ao ponto 9.6.3, a UFPel remeteu à Santa Casa de Misericórdia demonstrativo de receitas
e despesas atualizado e aguarda a manifestação da destinatária.

No que concerne ao item 9.6.4, fora designada comissão para apuração dos fatos, em abril de
2008.  Há  recurso  interposto  pelos  servidores  envolvidos,  junto  ao  TCU,  para  anulação  da
penalidade de multa.”

Confirmou-se  o  envio  à  Santa  Casa  de  Misericórdia  do  demonstrativo  citado,  com  data  de
14/12/2010  (item  9.6.3),  e  a  existência  de  procedimento  administrativo  sob  o  nº
23110.002539/2008-17 para  apuração de fatos, cuja  conclusão da comissão de sindicância,  com
data  de  08/01/2011,  não  demonstra  a  efetiva  apuração  da  conduta  do  servidor  naquelas
irregularidades apontadas  pelo  TCU no  item 9.6.4,  acima.  Os  itens  9.6.1  e  9.6.2  encontram-se
pendentes de implementação, conforme foi informado pela UFPEL.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO Nº : 201108954

EXERCÍCIO : 2010

PROCESSO Nº : 23110.001799/2011-71

UNIDADE AUDITADA : 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PELOTAS

MUNICÍPIO - UF : Pelotas - RS

    Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade  da CGU quanto ao processo de
contas do exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva,
de natureza gerencial, sobre os principais registros e recomendações formulados pela equipe de
auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre os
atos de gestão do referido exercício.

    2. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais sob a responsabilidade da
Unidade, destacam-se os resultados obtidos na realização do Programa/Ação 1073/4009 – Brasil
Universitário/Funcionamento  de  Cursos  de  Graduação,  visto  que  o  quantitativo  de  alunos
matriculados previsto para 2010 foi superado em 4%, mediante execução de 99% dos recursos
financeiros previstos.

    3. Não foram identificadas constatações que impactassem a execução das políticas públicas a
cargo da Unidade, no entanto, foram apontadas falhas na aquisição de bens, no cadastramento e
atualização de contratos no SIASG e na formalização de convênios com Fundações de Apoio.

    4. Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, podem-se citar fragilidades nos
procedimentos relativos à formalização e condução dos processos de aquisição de bens e serviços,
ao cadastramento e atualização de informações no SIASG e ao acompanhamento da execução e da
prestação de contas de convênios. Foram formuladas recomendações para melhoria nos controles
das áreas de contratação e de convênios.

    5.  Quanto às recomendações do Plano de  Providências Permanente,  restaram pendentes de

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
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atendimento,  com impacto  na  gestão,  os  seguintes  itens:  impropriedades  na  formalização  de
convênios  com Fundações de  Apoio;  morosidade  na  apreciação  das  prestações  de  contas  de
convênios  e  ocorrência  de  fracionamento  de  despesas,  implicando  a  não  realização  de
procedimento licitatório.

    6. No que diz respeito aos controles internos administrativos da Unidade, verificou-se que os
procedimentos gerenciais das áreas de licitação e de convênios precisam ser melhorados, uma vez
que foram apontadas situações em desacordo com os normativos vigentes.

    7. Não foram identificadas, ao longo do exercício, práticas administrativas que tenham resultado
em impacto positivo sobre as operações da Unidade.

    Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art.  9º  da  Lei n.º  8.443/92,
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º
63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de
Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com
vistas à  obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata  o art. 52, da Lei n.º  8.443/92, e
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília, 11 de julho de 2011

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA
 

CERTIFICADO Nº :201108954
UNIDADE AUDITADA :FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
EXERCÍCIO :2010
PROCESSO Nº :23110.001799/2011-71
MUNICÍPIO - UF :Pelotas - RS

       Foram examinados os atos de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,  especialmente
aqueles  listados  no  art.  10  da  IN  TCU nº  63/2010,  praticados  no  período  de  01/01/2010  a
31/12/2010.

2.    Os exames foram efetuados por seleção de itens,  conforme escopo do trabalho definido no
Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às
áreas  selecionadas  e  atividades  examinadas,  e  incluíram  os  resultados  das  ações  de  controle
realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da(s) unidade(s) auditada(s).

3.    A partir dos exames realizados, as seguintes constatações, decorrentes de condutas de agentes
não  listados  no  art.  10  da  IN TCU nº  63/2010  da(s)  unidade(s)  em questão  e  detalhadas  no
respectivo  Relatório  de  Auditoria,  em  função  de  sua  relevância  impactaram  a  gestão  da(s)
unidade(s)  examinada(s),  sendo  necessária  a  atuação  e  acompanhamento  das  providências
preventivas e/ou corretivas por parte dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010:

UNIDADE EXAMINADA:FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Relatório - Item: 201108954 - 2.1.7.2

Falta de cadastramento no sistema SIASG de 08 contratos, no valor total de R$ 4.770.546,14.

Relatório - Item: 201108954 - 2.1.7.3

Falta  de  atualização,  no  SIASG,  de  valores  referentes  a  oito  contratos  registrados  no  referido
sistema.
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Relatório - Item: 201108954 - 2.1.7.4
Fracionamento de despesas, implicando a não realização de procedimento  licitatório.

Relatório - Item: 201108954 - 2.1.7.5

Aquisição de  veículo  com especificação de  modelo contrário ao princípio da  economicidade  e
recebimento de veiculo  diferente do previsto.

Relatório - Item: 201108954 - 2.1.8.1

Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de Apoio.

4.    Assim,  em função dos exames aplicados sobre  o  escopo  selecionado,  consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108954, proponho encaminhamento do julgamento
das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 da(s) unidade(s) em questão,
pela  regularidade,  tendo  em vista  a  não  identificação  de  nexo  de  causalidade  entre  os  fatos
apontados e a conduta dos referidos agentes.

Porto Alegre/RS, 5 de julho de 2011

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO RS
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